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CANVIS EN LES LLICÈNCIES 

OCUPACIÓ
TERRENYS 

En el  Ple també  es va aprovar la
modificació de l’ordenança de
l'impost sobre instal�lacions,
construccions i obres, amb
l'objectiu de promoure les
energies renovables bonificant el
95% per instal�lar-les, potenciant
així un model d'energia més
sostenible, reduir l'impost en
construccions i obres fins al 3,7%,
aplicant una reducció del 0,3% en
totes les llicències per tal de
compensar la possible diferència
de càlcul i aplicar un nou sistema
per tal d'evitar els desajustos
observats en els pressupostos
presentats, introduint els mòduls

PRIMERA CONSULTA POPULAR A
MONTESQUIU

Al ple del passat 11 de maig, es va
aprovar l'inici del procediment de
convocatòria d'una consulta
popular per a que la ciutadania
pugui decidir quines actuacions
per valor de 73.550€ és realitzaran
aquest any 2021. 

El punt es va aprovar per
unanimitat amb els vots a favor
de Som Montesquiu, Junts per
Montesquiu i Esquerra
Montesquiu.

La consulta consisteix en una
votació  entre vuit propostes
extretes de les inversions previstes
dins del Pla d'Actuació Municipal.

A la consulta hi poden participar
totes les persones empadronades
majors de 16 anys i es pot votar
tant de manera presencial als
punts establerts com digitalment
a través de l'App de l'Ajuntament
entre l'1 i el 8 de juny.

del col�legi d'arquitectes, per
calcular l'import de les obres real i
evitar, així, valoracions
excessivament baixes a l'hora de
demanar la llicència d'obres.

Amb aquestes modificacions es
pretén que l'impost s'ajusti a la
realitat i sigui més equitatiu per a
tothom. 

L'ordenança es va aprovar amb els
vots a favor de Som Montesquiu i
Junts per Montesquiu i l'abstenció
d'Esquerra Montesquiu

AGENT CÍVIC

A través d'un Pla d'Ocupació
per valor de 5.735,63€, s'ha
obert la convocatòria d'una
plaça laboral d'agent cívic i
tasques de suport.

La nova agent es diu Laura i
s'encarregarà del control i la
vigilància dels espais i
equipaments municipals,
donarà suport a la brigada i farà
treballs propis d'agent cívic.

El seu contracte serà vigent fins
al mes d'octubre i fins llavors,
podreu trobar-la pel poble
realitzant múltiples tasques.

En el mateix ple, es va aprovar
l'ordenança reguladora
d'ocupació de terrenys d'ús
públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes i
altres elements en les obres  amb
els vots a favor de Som
Montesquiu i Junts per
Montesquiu i l'abstenció
d'Esquerra Montesquiu

L'objectiu és evitar al màxim el
temps d'ocupació i talls de la via
pública, amb la creació d'una
taxa de 0'5€ per dia i m  ocupat. 
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Durant el mes de març  es
varen obrir les preinscripcions
escolars de l'escola El Rocal i al
mes de maig les de la llar
d'infants municipal Els
Putxinel�lis. 

De les places ofertades a la llar
d'infants pel primer cicle
d'educació infantil, 7  ja estan
ocupades per alumnes que
estan matriculats aquest curs. 
 En el moment de tancar la
matrícula, s'han formalitzat 5
noves inscripcions. Per tant, de
moment, començaran 12 infants  
el curs 2021-2022.

A l'escola El Rocal 12 alumnes
començaran el primer curs del
segon cicle d'educació infantil,
P3, i això representa que l'escola
tindrà, amb el recompte actual
de matrícules, un total de 108
alumnes el proper curs.

Des de l'Ajuntament, estem
molt satisfets del gran nombre
d'alumnes que tenen els dos
centres escolars i de l'augment
de la natalitat al municipi, fet
que garanteix que Montesquiu
pugui seguir creixent i que els
infants i joves puguin ser el dia
de demà el relleu generacional
al nostre poble. 

Agraïm a les famílies la
confiança que dipositen en les
escoles del municipi i agraïm la
tasca dels docents i de tota la
comunitat educativa que dia a
dia treballen amb il�lusió per
educar als nostres infants.

l ' A j u n t a m e n t  I n f o r m a  p 3

PREMI INFOPARTICIPA

El passat dilluns dia 10 de febrer,
es va celebrar l'acte d'entrega de
premis Infoparticipa 2020.

L'Ajuntament de Montesquiu ha
aconseguit el Segell Infoparticipa
de transparència i participació
ciutadana, com a reconeixement
que distingeix les administracions
locals catalanes entre les més
transparents de Catalunya.

Aquest,  té com a objectiu que es
millori la qualitat comunicativa i
augmenti el nivell d’informació
pública disponible al web
municipal, fomentant la
transparència i la qualitat de la
informació.

L'Ajuntament ha obtingut el
Segell InfoParticipa per primera
vegada des de la seva creació,
amb una puntuació total de
88,46%. 

En l'anualitat anterior 2019, es va
aconseguir una puntuació del
45,83%.

Tot i la bona puntuació, des de
l’Ajuntament es continua
treballant per millorar i avançar
en transparència municipal i
participació ciutadana com a
element transformador de la
relació entre la ciutadania i les
administracions.

FENT COMERÇ, FEM POBLE

Per tal de conscienciar a la
població sobre la importància que
té el comerç de proximitat, des de
l'Ajuntament es va aprofitar la
data del Dia Mundial del Comerç
Just per donar un petit obsequi,
fet amb material sostenible, a
totes les llars de Montesquiu i
alhora, convidar a la reflexió sobre
la importància dels petits
comerços, artesans i productors
del nostre poble, ja que, recolzant 

el comerç i els productes locals,
podem contribuir a la lluita per un
comerç just. 

Potenciant els nostres comerços
podem beneficiar-nos d'una
atenció personalitzada, de la venta
al detall i la possibilitat de generar
menys residus plàstics i reduir el
temps de desplaçament a l'hora
de fer la compra. 

ESCOLES
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MENYS RESIDUS, MÉS VIDA

El diumenge 9 de maig, dins la
campanya #LetsCleanUp que se
celebrava a tot Europa i amb
l'objectiu de sensibilitzar les
persones sobre la cura de l'entorn i
la reducció dels residus domèstics,  
disset persones voluntàries vàren
recollir 54,7kg de deixalles en
diferents espais 

com ara la llera del riu Ter, la zona
de la deixalleria, el passeig de la
Coromina... Aquestes, es van
classificar i dipositar als
contenidors corresponents i a la
deixalleria mòbil. Gràcies a tots els
voluntaris i voluntàries per dedicar
una estona a la cura del nostre
entorn!

El dimarts 27 d'abril, es va fer
entrega dels nous horts urbans
municipals als seus
adjudicataris situats al Passeig
del Ter.

Amb l'actuació, es pretén
fomentar l'agricultura ecològica
i respectuosa amb l'entorn, la
reivindicació dels valors de la
natura i alhora fomentar la
convivència i la interacció
veïnal.

També s'aconsegueix ocupar
buits urbans, gràcies a les
cessions de tres terrenys privats
dins del pla de solars buits.

El dia 5 de juny a les 17:00h,
aprofitant que és el dia del Medi
Ambient, es realitzarà un taller
d'agricultura ecològica obert a
tothom orientat a aprendre,
cultivar i mantenir un hort de
forma ecològica i deixar enrere
els productes de síntesis
química per cuidar el planeta i
protegir la nostra salut.

Si hi ha persones interessades
en una parcel�la, es poden
inscriure a la llista d'espera, per
si en algun moment queda
alguna vacant o si
s'aconsegueixen més parcel�les
de propietaris que les vulguin
cedir per utilització pública.

HORTS 

Després d'estudiar el volum de
vehicles que hi ha aparcats al
carrer i gràcies a la cessió de
terrenys privats per a ús municipal
dels seus propietaris, s'ha obert un
solar al carrer Nou cedit a
l'ajuntament per tal que els veïns i
veïnes i el personal de la residència
puguin fer-ne ús. 

OBERTURA NOUS APARCAMENTS

Al solar s'hi han habilitat diferents
places lliures i s'espera poder
oferir noves zones similars per tal
d'alliberar espai públic urbà de
tants vehicles i així poder gaudir
de tots els espais municipals
sense la presència massiva de
cotxes. 

El dilluns 24 de gener,  l'equip del
9tv, va fer el programa  Torn de
tarda en directe des dels horts
municipals de Montesquiu per 

ELS HORTS MUNICIPALS A 9TV

conèixer de primera mà com s'ha
gestionat el tema de les cessions i
poder donar veu a alguns dels
horticultors .
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Aquest any Montesquiu 
 celebrarà la Festa Major d'estiu
els dies 23, 24 i 25 de juliol! 

Per tal de fer una festa oberta i
adaptada als interessos de tots
els col�lectius del nostre municipi,
s'obre la comissió de festes a
totes les associacions i persones
voluntàries de qualsevol edat.  

Es convoca una sessió oberta a
tothom a l'ajuntament per tal de
col�laborar i dissenyar els actes de
la Festa Major! 

Representants d'associacions
dijous 3 de juny a les 19h i
persones voluntàries divendres 4
de juny a les 18h.

INFANTS I JOVES A LA RÀDIO

Els alumnes de l'Escola el Rocal,
van ser protagonistes d'una
jornada literària a Ràdio
Montesquiu coincidint amb la
festa de Sant Jordi d'enguany. Els
més petits van gravar a l'escola
els contes radiofònics i els
alumnes de cicle mitjà i superior
a la sala de plens.

Durant el mes de maig i fins al
juny, alumnes de l'Institut
Bisaura també han participat a
ràdio Montesquiu.  

El dissabte 22 de maig, es va dur
a terme la Gala de lliurament de
premis Josep Anselm Clavé del
Cant Coral a Catalunya als jardins
del Castell.

Es van entregar 11 premis i van
actuar Quarta Justa, el Cor Lo
Pom de Flors i la Societat coral
Retorn Planenc.

L'acte va comptar amb la
presència del President de la
federació de Cors Clavé, Bruno
Nájera, la Directora General del
Cultura popular, els alcaldes de
Montesquiu i St. Quirze, el
director del Parc, regidors del
consistori i la participació de la
Colla Gegantera del poble.

CORS CLAVÉ

SANT JORDI

Aquest any es va organitzar una
Festa de St. Jordi amb més
"normalitat". L'Ajuntament va
programar  diverses activitats
destinades al gaudi dels veïns i
veïnes: espectacle infantil,
presentació de llibres, parada
de llibres de segona mà, fira
d'artistes i artesans locals per
exposar i vendre les seves
creacions. 

Aquests actes havien d'omplir la
plaça de la República però
malauradament el confinament
de diferents grups d'alumnes
de l'escola va fer que
s'anul�lessin la majoria d'actes. 

Per no deixar de celebrar una
data tant emblemàtica es va 
 programar un Sant Jordi
alternatiu, i es va animar al
poble a engalanar els balcons i
finestres amb motius de la
llegenda i es va proposar fer
una activitat que va tenir molt
èxit consistent en enviar
fotografies, on les portades dels
llibres es fusionessin amb les
persones que hi havia darrere
de les imatges. 

Proposta molt ben rebuda pels
convilatans davant el gran
nombre de fotografies rebudes.
Tot un èxit! 

Els alumnes de 3r van presentar
l'Institut i diferents activitats que
realitzen. L'alumnat de 4t va
parlar sobre el Servei Comunitari
que han dut a terme aquest curs,
i i els de 1r van recitar diversos
poemes. El dia 15 de juny serà
l'última emissió.

Des d'aquí felicitem aquesta
iniciativa i el treball conjunt que
van dur a terme els equips
directius i docents, la tècnica de
joventut i en Miquel Àngel. 

FESTA MAJOR
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PISCINES

Des de l'Ajuntament s'ha
convocat una oferta de treball
consistent en dues places
laborals temporals de 35,5 hores
setmanals amb torns rotatius
per la temporada d'estiu de la
piscina municipal.

Les tasques a realitzar són la
venda d'entrades i control
d'accés d'aforament amb
informació de les mesures  de
prevenció de la COVID-19,
desinfecció i neteja del recinte.

Aquest any, els abonaments de
la piscina es poden tramitar i
guardar en format digital a  la
nova APP de l'Ajuntament. 

Amb l'arribada de les vacances
escolars, diverses entitats han
ofertat diferents opcions
lúdiques i d'aprentatge per a
infants i adolescents.

El Club Patí Montesquiu ha
organitzat un Campus d'hockey
per les tardes del mes de juliol
dirigit per Eric Vargas,
l'Associació de Famílies de
l'Escola el Rocal ha promogut un  
casalet per les tardes de les
setmanes de jornada intensiva
del mes de juny  i un casal
d'estiu pel mes de juliol
organitzat per justsport.cat amb
la col�laboració de l'AFA de
l'escola Segimon Comas i el
suport dels Ajuntaments del
Bisaura.

Des de l'Ajuntament també s'ha
creat un catàleg d'activitats pels
joves d'entre 12 i 16 anys en
format de tallers independents.
L'oferta és molt variada i està
dissenyada a partir d'una
enquesta que es va enviar als
joves sobre quines activitats els
interessaria fer a l'estiu. Amb les
seves inquietuds s'han
organitzat tallers d'orientació, tir
amb arc, sortides amb BTT, circ,
acrobàcies i parkcour, pintura
mural i Skaperoom. 

Aquests es realitzaran els
dimecres i divendres de 10 a 13h.
Una part estarà subvencionada
per l'Ajuntament i les
inscripcions estaran obertes en
breu i se'n farà difusió a través
dels canals socials habituals. 

ESTIU 2021
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Preus abonaments:  
Infantil  fins a 16 anys 40€ 
Adult  a partir de 17 anys 58€
Familiar  parella amb fills fins a
16 anys 100€
Jubilat/da  individual 31€
Jubilat/da  parella 48€
Usuaris amb  discapacitat
individual  31€ 
Usuaris discapacitat familiar  1
acompanyant  48€
Usuaris discapacitat familiar  3
acompanyants  65€
Abonament 10 dies  30€

Preus entrades:
Infantil  fins a 16 anys 3€ 
Adult  a partir de 17 anys 6€
Jubilat/da 3€ 
Usuaris amb discapacitat  3€
Entrada 2h abans del
tancament  (50% del preu de
l 'entrada)  

C A L E N D A R I

H O R A R I S

L'alternativa serà fer l'ingrés al
següent número de compte
ES06.0182.6035.4902.0155.8744
indicant el nom del titular. En
ambdós casos s'haurà d'aportar
el comprovant i la foto de
carnet de cada usuari abonat a
través del correu electrònic de
l'Ajuntament
montesquiu@montesquiu.cat o
a l'oficina de l'Ajuntament. Les
entrades es podran comprar al
control de la piscina.

Com a novetat, aquest estiu hi
haurà instal�lat un elevador
hidràulic per facilitar l'accés a
l'aigua a les persones amb
mobilitat reduïda.



MONTESQUIU EN IMATGES

Obsequi de Sant Jordi Preinscripció Llar d'infants Nou aparca-patinets a l'escola

Nova barana al parc

Diada Jove a Montesquiu Exposició Jaume Oliva al CastellDia Internacional contra
l'Homofòbia, la Transfòbia i la
Bifòbia

Gronxador adaptat al parc Taller horticultura ecològica
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PILATESCOUNTRY

CURS GUITARRA INFANTIL

HOQUEI

CLASSES  D'INSTRUMENTS

FISIOTERÀPIA I ESTIRAMENTS

CASAL DEL BISAURA

l ' A j u n t a m e n t  I n f o r m a  p 8

CALENDARI D'ACTIVITATS EN ESPAIS MUNICIPALS

TAICHI

Dimarts de 17:15h a 18:05h
Espai d'art i creació musical

Dimecres de 19:00h a 20:00h
Sala d'actes de l'Ajuntament

Dimecres de 19:00h a 19:50h
Espai d'Art i creació musical

Dilluns, dimarts i divendres de
9:00h a 10:00h; i dimecres i
dijous de 8:00h a 9:00h
Pèrgola

Classes particulars
Horaris a convenir
Espai d'art i creació musical

Dilluns de 20:00h a 21:00 i de
21:00h a 22:00h.
Sala d'actes de l'Ajuntament

Dilluns, dimecres i divendres
de 17:00h a 20:00h.
Pavelló municipal

CURS GUITARRA ADULTS

ESCOLA ESPORTIVA 

Dimarts i dijous de 17:30h a
19:30h i dimecres de 15:45h a
16:45h
Pavelló Municipal

Dimarts a les 19:30h a 20:30h
Sala d'actes de l'Ajuntament

*A totes les activitats s'han de respectar els aforaments
màxims i totes les mesures de seguretat envers la covid-
19

*Per a més informació contactar amb l'Ajuntament.
T. 93.852.91.00 
montesquiu@montesquiu.cat

CASALET EL ROCAL

Del 7 al 22 de juny de 15:00h a
17:00h

CAMPUS HOQUEI 

Del 5 al 30 de juliol de 17:00h a
18:30h i de 18:30h a 20:00h

Del 28 de juny al 30 de juliol
de 9:00h a 13:00h

TALLERS PER JOVES

Dimecres i divendres de juliol
de 10:00h a 13:00 


